
 

Formularz Zgłoszeniowy 

propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok 
 
 
 

Uwaga: 

Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe. 

 
1. Tytuł zadania 

(Należy wpisać pełny tytuł zadania. Tytuł zadania powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował 

faktyczne zadanie, które ma być realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok.) 

Utworzenie ogólnodostępnych siłowni na wolnym powietrzu na terenach parkowych Miasta Szczecina – część 

lewobrzeżna. 
 

 
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania 

(Należy określić obszar, na którym  realizowany będzie projekt podając dane umożliwiające przestrzenną 
lokalizację  projektu.) 

Tereny parkowe lewobrzeżnej części Szczecina tj. Polana za Pomnikiem Trzech Orłów w Parku Kasprowicza, 

Park ST. Żeromskiego w pobliżu hotelu ”Park”, Okolice kąpieliska Arkonka (polana przed wejściem na obiekt), 

Park na Placu Kościuszki w pobliżu fontanny, okolice jeziora Głębokie ( w pobliżu wejścia na kąpielisko 

strzeżone). 

 
 

 
3. Opis zadania 

(Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją 

zadania.) 

Umiejscowienie na terenach zielonych otwartej i ogólnie dostępnej siłowni dla mieszkańców i turystów. Tego 

typu siłownie na wolnym powietrzu realizowane są przez większość miast w Polsce. Ostatnio w regionie siłownia 

powstała w Czaplinku.  
 

 
4. Uzasadnienie zadania 

(Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje,  

a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie 

mieszkańców.) 

Tego typu inwestycja poprawia samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Na ogólnodostępnych siłowniach mogą 

ćwiczyć wszyscy, zwłaszcza osoby starsze. Usytuowanie ich na terenach zielonych ma zachęcić do kontaktu z 

przyrodą i umożliwić aktywne spędzanie czasu na łonie przyrody. Rozwiązuje problemy związane z 

pogorszeniem stanu zdrowia, złej kondycji zdrowotnej społeczeństwa, zapewnia organizacją czasu wolnego, 

uaktywnia aktywny wypoczynek na wolnym powietrzu, zachęca do zawiązywania więzów społecznych.  
 

5. Beneficjenci zadania 

(Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania.) 

Wszystkie grupy społeczne, mieszkańcy i turyści, zwłaszcza osoby starsze i dbające o swoje zdrowie.  
 
 
 

6. Szacunkowe koszty zadania 

(Proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty.) 



 

Składowe części  zadania Koszt 

1. Przygotowanie terenu, jego ogrodzenia, wyrównanie, wykarczowanie 

itp 

20 tys zł 

2. Zakup sprzętu (ławeczki, atlasy, urządzenia do ćwiczeń) tablic 

informacyjnych z opisami ćwiczeń… 

200 tys zł 

3. Zakup koszy na śmieci 5 tys zł 

4.Ew monitoring obiektu 35 tys zł 

5.  

 

Łącznie:260.000 zł 
 

7. Kontakt do autorów propozycji zadania 

 

Imię  i nazwisko, adres zamieszkania Kontakt (e-mail, telefon) 

  

  

  

 
 

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe): 
 

a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania; 

b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania; 

c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić) 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23. ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) w celu: 

 

 

Przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym 
zamieszczanie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl 

 
 
 
Badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin 
 

Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych 

dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok. 
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http://www.konsultuj.szczecin.pl/

